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ُز على      تت�ضّمُن هذه الَوْحَدُة  ُقطوًفا من الأدب فى الَع�رْصِ اجلاهلىِّ �ِضْعِرِه َوَنْثِِه، وُتركِّ
العربيِة الأ�ضيلِة فى هذا الع�رص: كالولِء والنتماِء، والكرِم  بع�ص الأخالِق والقيِم 
وال�ضجاعِة، والوفاِء، واحللِم، والعفِة، واملروءِة، واإغاثِة امللهوِف وَغرِيها. وقد 
، بَِحْيُث ُيار�ُص الطالُب  جاءت فنوُن اللغِة فى هذه الَوْحدِة فى اإطاٍر َتكاُملىٍّ ووظيفىٍّ
باأنواعِه  التفكرِي  مهارات  ممار�ضِة  اإىل  بالإ�ضافة  طبيعيٍة،  مواقَف  فى  اللُّغِة  مهاراِت 

املختلفة: النقدّى والإبداعّى، والتاأملّى، والتحليلّى، ومهارات احلياة.

اِئىُّ َمكارُم اأَلخالِق وَحامُت الطَّ

َشباٌب َتَساَمى ِللُعال َوُكُهول .

ِة . َوِجيَّ ِقيُم احلياِة الزَّ

ٌة ِقَيٌم َعَرِبيَّ



و�ٍص اأََدبِيٍَّة . يَلًة ِمْن ُن�ضُ  َي�ْضَتْخِل�َص ِقَيًما َعَربِيًَّة اأَ�ضِ

اَيا الَّتِى َدَر�َضَها . نُِّة، َوبَْع�ِص الَْو�ضَ ا ِمَن الُْقْراآِن، َوال�ضُّ ِعيَدِة ُم�ْضَتَمدًّ َوِجيَِّة ال�ضَّ َيْقَتَِح َمْنَهًجا لِْلَحَياِة الزَّ

يََّة َمَكاِرِم اْلأَْخاَلِق لِْلَفْرِد َوامْلُْجَتَمِع. َر اأََهمِّ ُيَقدِّ



اِئىُّ َمكارُم اأَلخالِق وَحامُت الطَّ

ما املهارات التى تتوقعها فى هذا الدر�ص؟
ا�ضتمع اإىل الدر�ص، وحدد الفكرة الرئي�ضية للمو�ضوع.

التى جت�ضُد  الرائعِة  العربيِة  النماذِج  " منوذًجا من  ائىُّ الطِّ "َحامُت  يعد 
ها الإ�ضالُم كما ترى فى هذا الدر�ِص. القيَم العربيَة الأ�ضليَة التى اأقرَّ

الدعوة اإىل مكارم الأخالق.	•
الدعوة اإىل التكافل الجتماعى.	•
الت�ضامح،والتبية من اأجل ال�ضالم.	•

• َم بِاْلأََدلَِّة َما َي�ْضَتِمُع اإَِلْيِه.	 ُيَقوِّ
• وِع.	 ِئي�َضَة لِْلُمو�ضُ َي�ْضَتْنتَِج الِْفْكَرَة الرَّ
• َ َمَعانِى امْلُْفَرَداِت الَْواِرَدِة ِفى 	  ُيَف�رصِّ

َتِلَفٍة. �ِضَياَقاٍت ُمْ
• ْوِتِه ا�ْضتَِجابًَة 	  ُيَغرّيَ ِفى َنَباِت �ضَ

لِْلَمْعَنى .
• ًة .	 َ ْر�َص ِقَراَءًة َجْهِريًَّة ُمَعبِّ َيْقراأَ الدَّ
• َقاِئِق َواْلآَراِء 	 ُيَيَِّز بَْيَ احْلَ

َواْلّدَعاَءاِت.
• امِتِ 	 َفاِت اخُلُلُقيَِّة حِلَ  َي�ْضَتْخِل�َص ال�ضِّ

اِئّى . الطَّ
• ِك ِبََكاِرِم 	 يَِّة التََّم�ضُّ ُيَدلَِّل َعَلى اأََهمِّ

اْلأَْخاَلِق ِفى َحَياِة الَْفْرِد َوامْلُْجَتَمِع .
• َد َغَر�َص الَْكاِتِب ِفى ِفْقَرٍة 	 ُيَحدِّ

َقَراأََها.
• ْر�َص ِفى ُجَمٍل ُمِفيَدٍة .	 �َص الدَّ ُيَلخِّ
• �ُض�َص الَْفنِّيََّة.	 َيْكُتَب ِر�َضاَلًة ُمَراِعًيا اْلأُ
• ِة. 	 ِة َوالتَّامَّ ُيَيَِّز بَْيَ اْلأَْفَعاِل النَّاِق�ضَ
• َجاِء 	 َي�ْضَتْخِدَم اأَْفَعاَل امْلَُقاَربَِة َوالرَّ

ِحيًحا. ُوِع ا�ْضتِْخَداًما �ضَ َوال�رصُّ

	•التحليل.

	•التف�ضري.
	•ال�ضتنتاج.

	•الطالقة.

مأخوذ بتصرف من
- يحيى بن مدرك الطائى : ديوان �ضعر حامت بن عبدالله الطائى واأخباره. ط 2 درا�ضة 

وحتقيق عادل �ضليمان جمال، القاهرة : مكتبة اخلاجنى، 1990
- مو�ضوعة ويكيبيديا العربية.



- ِبَ ا�ضتحقَّ حامٌت الطائىُّ اأن يكون 
رئي�ًضا ُمَطاًعا فى قومه ؟

- ما الفرق فى املعنى بي 
وى-املَ�ْضغبة ( ؟     ) الطَّ

)يدفُع عنهم عاديَة اجُلوع( ما اجلمال 
فى هذا التعبري ؟

-  كان َحامٌت الطائىُّ مَنُوذًجا ُيْقتدى 
الجتماعى.دلل  التَّكافِل  فى  به 

على ذلك.

الطائى  حامت  من  كل  موقف  تباين 
وزوجتيه ماوية ونوار فى الإنفاق .  

و�ضح ذلك . 

قبيلة  من  َجَواٌد  فار�ٌص  جنٍد،  اأهل  من  معروٌف  جاهلىٌّ  �َضاِعٌر  اِئىُّ  الطَّ َحامِتٌ 
َطيِّئ، م�رصُب املثل فى اجُلوِد والكرِم، كان َرئي�ًضا ُمطاًعا ِفى َقْوِمِه، و�رصيًفا 
مق�ضوًدا من ُمعا�رصيه، و�َضيًِّدا ُمهابًا من ملوك ع�رصه، واأجداده جميًعا �َضادٌة 
باء، َتزّوج َماِوّيَة بنَت حجر الغ�ضانية، والنَّوار بنت ُثْرُملة الُبْحُتيَّة. له ديواٌن  جُنَ

. انة واأَبَا َعِدىٍّ واحٌد فى ال�ضعر، وُيْكنى اأَبَا �َضفَّ

َكاَن بَْحًرا َيِفي�ُص َعَطاوؤُُه، َوَل َيِغي�ُص �َضَخاوؤُُه، َل َيْظَماأُ َواِرُدُه، َوَل ُيَنُع 
�َضاِئُلُه، وَكان ل َيْنَتظُر ال�ضائَل َحتَّى َياأِتَيه، فحي َي�ْضتدُّ الَقْحط وَيِعزُّ الِقَرى ِفى 
يُح الَباِرَدُة بِاأْطَناِب اخِلَياِم، ويزيُد الَبُد من �ُضُعوِر  ُف الرِّ َتاِء، َوَتْع�ضِ َكَلب ال�ضِّ
ى عليه، ُيدرك حامت ما ُيقا�ِضيه النا�ُص، فرُي�ضُل  وى حتى َكَرَب ُيْق�ضَ الإن�ضاِن بالطَّ
اإليهم – ُدوَن اأن َي�ْضاأَُلوه – ما يدفع عنهم َعاِديَة اجُلْوِع، وياأمر ُغالَمه اأن ُيوقد 

ناًرا فى بقاع من الأر�ص ، ع�ضى ال�ضائُر لياًل اأن يهتدى اإليها:

يَح َيا ُموِقُد ِريٌح �رِصُّ والرِّ اأَْوِقْد َفاإِنَّ اللَّْيَل َلْيٌل َقــرٌّ    
ْنَت ُحـرُّ ْيًفا َفاأَ اإِْن َجَلْبَت �ضَ َع�َضى َيَرى َناَرَك َمْن َيُـرُّ    

ْحراوّية  بِيَئٍة �ضَ بِالُب�ضطاِء فى  َيْفتُِك  َيْنه�ُص الأمعاَء، وكاد الفقُر  كان اجلوُع 
َحامِتٌ  ر  فقدَّ ُم�ْضتمرٍة،  ونَِزاعاٍت  وحروٍب  قا�ضيٍة،  ُمناخّية  وظروٍف  قاحلٍة، 
ائِل، القريب والبعيد، ما يحفُظ عليه  م لل�ضائِل وغري ال�ضَّ َمْعنى الإن�ضانية، وقدَّ

َحَياَته، اأو َي�ُضُدّ َرَمَقُه، اأو َيْرِوى ُغَلَّتُه.

َلْومه، واأطالت فى  َنَواُر ِمن  َماِويَُّة، واأكثت َزوجُتُه  وقد هجرته زوجته 
ين�ضح  َحامِتٌ  اأخذ  وهنا  النا�ص،  ُيعطيه  با  اأحّق  وعياله  اأهله  اأن  وراأت  َعْذلِِه، 
اأُبِْقيه  اإنَّ املاَل الذى  َنَواُر،  َنَوار بالإقالل من لومه، قائاًل لها: َمْهاًل يا  زوجته 

، وَلْن يبقى ىل �ضوى �ضوُء الثَّناِء. �ضياأخذه غريى اإذا ِمتُّ

هم، وِحفاًظا على  ُفوًحا، َيْغِفُر زلِت قْومه ا�ضتبقاًء لُودِّ     وكان حامت �ضَ
�ضداقاتهم، وهو فى �ضبيل ذلك قد �َضقَّ على نف�ضه وكلََّفها فوق طاَقتِها، ولكّنه 
ْت �َضْمعه كلمٌة قبيحٌة من  كَّ ُيْدِرُك اأنَّ احِلْلَم كفيٌل بدفِع اأذاهم، وكم من مرٍة �ضَ

ّماء تنزيًها لنف�ضه وتكرًيا لها. �ضخ�ص، فاأََعاَرها اأذًنا �ضَ

الَوْحَدُة الأُوىَل: ِقَيٌم َعَربِيٌَّة 



املطامع  عن  نف�ضه  وكفَّ  َي�ِضُي،  ما  كل  عن  عفَّ  عفيًفا،  وكان 
نِيَّاِت، وبلغ من ا�ضتحياء حامت من جاراته وحفاظه  و�ضانها عن فعل الدَّ
، وعدم خد�ص حيائهن، اأنه ما مرَّ باإحداهن اإل وَتَغاَفل اأو  على �رصفهنَّ

َتَعاَمى، كاأنه ل يراها اأو ل يعرفها.

اإذا  َكاَن  وحامٌت  ْدُق،  ال�ضِّ  - ا  اأي�ضً  – الالزمة  الكرمي  ف�ضائل  ومن 
َدَق، واإذا وعد اأوفى بوعده، فالكرمُي حري�ٌص على �ُضْمعته،  َث �ضَ َحدَّ

والإن�ضاُن رهٌن باأَعمالِه. 

تكاُد  ل  ع�رص  بالقوِة،  اتَّ�ضَم  َع�رٍص  فى  الِم  لل�ضَّ ُمبٌّ  رجٌل  وحامٌت 
احلروُب فيه تتوقف، واأَْو�َضَكِت القبائل اأن تتفانى، فاعتزل حامت حرب 
الف�ضاد التى �ضقط فيها ِخرَيُة قومه، ونزل فى بنى بدر؛ لأنه كان يكره 
 َّ ِّ؛ وكان ين�ضح ابنه َعِديًّا قائاًل: " اإَذا َراأَْيَت ال�رصَّ العنف، وَيْعُزُف عِن ال�رصَّ

َيْتُُكَك َفاْتُرْكُه ".  

َيتِيُه، ول  متوا�ضع ل  املكانِة، ولكنه  َمْرُموق  قومه،  �َضيٌِّد فى  وهو 
يرى نف�ضه فوق النا�ص، ولي�ص من الع�ضرِي اأن يتاز رجٌل باجُلوِد، واآخر 
ْفِح والت�ضامح والتوا�ضع، لكن ِمَن الع�ضرِي اأن جتتمَع  بالعّفة، وثالث بال�ضَّ
كلُّ هذه ال�ضمائل لرجٍل واحٍد، فاإن اجتمعْت له فهو الكرمُي بال مناف�ٍص.

الأخالِق،  َمكارِم  الِقَيِم، وذوى  رباِب  اأَ �ِضريَة  العرِب  �َضَباُب  فليقراأْ 
َحَرى اأْن َيَتَحلَّْوا بهذه ال�ضفات، وع�ضى الأمة العربية اأن ُتَربّى اأبناَءَها على 

فاِت النَّبيلِة. َهذِه القيِم الرفيعة، وال�ضَّ

يعزفزّلتَعاِدَيةاأَْطناب

- ال�ضفُح اأكث نفًعا ، واأقوى تاأثرًيا 
فى الآخرين. و�ضح ذلك .

- و�ضح دللة اجلملتي الآتيتي:
) اأعارها اأذًنا �ضّماء(
) اأعارها اأذًنا واعيًة (

- َدلِّل على حتلى حامت الطائى ب�ضفة 
العفة .

) اعتزل حامٌت حرَب الف�ضاِد ( َعالَم 
يدلُّ هذا التعبرُي ؟

الأخالِق  مكارِم  اأهمَّ  اذكر   -
حامت  �ضخ�ضيِة  مالمَح  َتْعِك�ص  التى 

الطاِئّى .

- اْقَتِْح َمموَعًة اأُخرى من مكارم 
ِفى  بها  التَّم�ّضِك  اأثَر  مبيًنا  الأخالق 

َحياِة الفرِد واملجتمِع .

اِئّى الدر�ص  الأول : َمَكاِرُم الأَْخاَلِق َوَحامِتُ الطَّ
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ِبَ حَتُكُم على �ضخ�ضية ُكلٍّ من حامت الطائّى وَزْوجتيه ؟ اأَيِّد َراأَْيَك بالأدلّة .
�لآي�ِت  ببع�ِس  ت�سهًد�  ُم�سْ مه،  وّتقدُّ �ملُجتمِع  َنْه�سِة  فى  �لأخالِق  مبك�رِم  حلِّى  �لتَّ �أثِر  عن  ُزَمالِئك  مع  ْث  َتدَّ

ريفِة، وُمر�عًي� م� َيِلى:  �لكرميِة، و�لأح�ديِث �لنبويِة �ل�سَّ
ِل والَوْقِف. - َموا�ضَع الَو�ضْ - َتثيَل املَْعنى.                       - ا�ضتخداَم التَّنغيِم .   

� َيِلى: َتِفيُد ِفى َحَي�ِتَك ِمَّ ْح َكْيَف َت�سْ �ِمَتًة، ُثمَّ َو�سِّ ر�ِس ِقَر�َءًة �سَ �أَِعْد ِقر�ءَة �لدَّ
اأ -اعتزاُل حامٍت الطائىِّ حرب الف�ضاِد التى �َضَقَط فيها ِخرَيُة َقْوِمِه.

ب -  َن�ضيحُة حامٍت لبنِه: " اإذا راأيَت ال�رّصّ َيْتُُكَك َفاْتُرْكُه " .

ح �أَىَّ  ،  ُثم َو�سِّ ْولّية للمعلوم�ت �بحث عن �سف�ِت َرئي�ِس �لَقبيلِة ِفى �لَع�سِر �جَل�هلىِّ ب��ستخد�م �ل�سبكة �لدَّ
. �ِئىُّ َف�ِت تلَّى به� ح�مٌت �لطَّ َهذِه �ل�سِّ

ْفُح خلٌق كرمٌي . - ال�ضَّ
مُن ا�ضتِْبقاَء املَْودِة . ْفُح ي�ضْ - ال�ضَّ

- متمع اجلاهلية َخاَل ِمَن القيِم .
- البخيل َيتبُعُه �ُضوُء الثَّناِء .

   تاأتى كان واأخواتها ناق�ضة، اأى حتتاج اإىل ا�ضـم وخب، وقد تاأتى تامة: اأى ل حتتاج اإىل خب يتمم معناها، بل تكتفى بفاعلها، 
وفيما يلى اأمثلة لهذه الأفعال فى َحاَلَتِى التَّماِم والنق�ضاِن:

اأ - كان حامٌت رئي�ًضا ُمطاًعا فى قومه .
بًا للمثِل فى الكرم . ب - اأ�ضبح حامٌت َم�رْصِ
ج- اأم�ضى �َضائُله مظوًظا بفي�ص عطائه .

الإن�ضانّية  بالِقَيِم  حافاًل  �ِضِجاًل  الُكرماِء  حياُة  رُي  َت�ضِ َكْم  د- 
فيعة. الرَّ

)ب()اأ(
- جاد حامت باله على اأى حاٍل كان، وفى اأّى وقت، اإِْن 
بِِطيِب  ويبتهج  بعطائه،  ال�ضائل  يظفر  اأم�ضى،  واإِْن  اأ�ضبح، 

لقائه . 
رُي �ضئون قبيلته؛ لأنَّه رئي�ُضَها املَُطاُع.  - اإليه َت�ضِ
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ِل �ملجموعة ) �أ ( :   َت�أَمَّ
  - جتد اأن )كان واأخواتها( دخلت على اجلملة ال�ضمّية )املبتداأ واخلب( واأ�ضبح املبتداأ ا�ضم كان مرفوًعا، 
َيْت كان  واخلب خب كان من�ضوبًا، واأنَّ املعنى مل يتم برفع ا�ضم كان، بل احتاج اإىل ن�ضب خبها؛ لذلك �ُضمِّ
الناق�ضة، وا�ضم كان هو )حامت( فى املثالي الأول والثانى، و)�ضائل( فى املثال الثالث، و)حياة( فى املثال 

الرابع، وخب كان فى الأمثلة الأربعة على التتيب )رئي�ًضا – م�رصبًا – مظوًظا – �ضجاًل( . 
ِل �ملجموعة ) ب ( :   َت�أَمَّ

َتْج اإىل  - جتد )كان واأ�ضبح واأم�ضى( َرَفَعْت َفاعاًل �ضمرًيا ُم�ضتًتا تقديره )هو( وقد اكتفت برفعه، ومل حَتْ
يَها " َتاّمة " اأما الفعـــــل )ت�ضري( فقد رفع فاعاًل، لكنه ا�ضٌم  من�ضوب، وقد مَتَّ املعنى بهذا املرفوع؛ لذلك ُن�َضمِّ

ا . ا اأَْي�ضً يِه ِفْعاًل تامًّ ا، وُن�َضمِّ ظاهٌر، وهو )�ُضئون( ومل َيْحَتْج اإىل من�ضوب اأي�ضً
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 - اأَنَّ الأفعاَل التى بداأت بها اجلمل ال�ضابقة تعمل عمل كان؛ فهى تدخل على اجلملة ال�ضمّية فتفع املبتداأ 
ى خبها. ى ا�ضمها، وتن�ضب اخلب وُي�ضمَّ وُي�ضمَّ

�ملجموعة ) �أ (
الأفعال ) كاد – كرب – اأو�ضك ( تدل على قرب وقوع اخلب، لكن اخلب مل يقع، وخبها جملة فعلّية 
فعلها م�ضارع  )يفتك – يق�ضى – تتفانى( ؛ ولذلك فهى ت�ضمى اأفعال املقاربة، ويقل اقتانه باأن مع )كاد 

اُنُه باأن مع ) اأو�ضك( . وكرب( وَيْكُثُ اْقِتَ
�ملجموعة ) ب (

اخلب؛  وقوع  فى  واأماًل  هناك رجاء  اأى  اخلب،  وقوع  على رجاء  تدل  اْخَلْوَلَق(  َحَرى،  )ع�ضى،  الأفعال 
ى اأفعال الرجاء، وخبها جملة فعلية فعلها م�ضارع  )يهتدى،  يتحلى،  تربى( يكث اقتانه  ولذلك فهى ُت�ضمَّ

باأن مع )ع�ضى( ويجب اقتانه باأن مع )َحَرى واْخَلْوَلَق(.
�ملجموعة ) ج (

الأفعال ) اأخذ، َطِفَق، �رصع ( تدل على ال�رصوع فى اخلب، والبدء فيه ؛ ولذلك فهى ت�ضمى اأفعال ال�رصوع، 
وخبها جملة فعلّية فعلها م�ضارع  ) ين�ضح،  يحذر،  تقيم ( ل يقتن باأن، )هناك اأفعال اأخرى بعناها تعمل 

عملها، مثل: اأَْن�َضاأَ،َجَعَل، بداأ ... ( .

-َكاَد الفقُر َيْفتُِك بالب�ضطاء.

َوى يق�ضى عليه. - َكَرَب الطَّ

-واأَْو�ضكِت القبائُل اأن تتفانى.

- ع�ضى ال�ضائُر لياًل اأن يهتدى.

- َحَرى �ضباُب العرِب اأن يتَحَلّوا 
بهذه ال�ضفات.

اأن  العربية  الأمة  واْخَلْوَلَقِت   -
ُتربِّى اأبناَءها على هذه الِقَيم.

- اأخذ حامٌت ين�ضح َزْوَجَتُه َنَوار.

- وَطِفَق حامت  يحذره زوجته من 
عاقبة احلر�ص .

َعِت الأمة العربية ُتقيم نه�ضًة  - فهل �رَصَ
تعليميًة مبنيًة على مكارِم الأخالِق ؟ 
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-اأفعال املقاربة )َكاَد، َكَرب، اأو�ضك(
- اأفعال الرجاء )ع�ضى، َحَرى، اْخَلْوَلَق(

ى ا�ضمها، وتن�ضب  - اأفعال ال�رصوع )اأخذ، َطِفَق، �رصع( تدخل على اجلملة ال�ضمّية فتفع املبتداأ وُي�ضمَّ
ى خبها، ولكنها تختلف عنها فى بع�ص الأحكام حيث ياأتى خبها جملة فعلية فعلها م�ضارع   اخلب وُي�ضمَّ

ًدا منها مع اأفعال اأخرى. مقتًنا باأن مع بع�ص الأفعال، وُمرَّ
- َيِقلُّ اقتاُن اخلب باأن مع ) َكاَد وَكَرَب (، ويكث مع ) اأو�ضك وع�ضى ( ويجُب اقتانه باأن مع ) َحَرى 

واْخَلْوَلَق ( ويتنُع اقتانه باأن مع ) اأفعال ال�رصوع (.



َشباٌب َتسـامى ِللعال وكهول للسموأل

    تقدم ال�ضاعر خلطبة اإحدى فتيات حيه ، فردته بحجة �ضعف قبيلته 
وقلة عددها، فرد عليها بهذه الق�ضيدة معلاًل اأ�ضباب هذه القلة ، ومبيًنا 
لها اأن مقيا�ص الأف�ضلية لي�ص كثة الرجال، بل جميل اخل�ضال التى 
يتحلى بها اأفراد قبيلته من قوة و�ضجاعة وكرم وغريها من ال�ضفات، 
لِلُعــــال  ـَـــامى  َت�ض َمْن  اأروع  فما  اخل�ضال،  بهذه  يت�ضف  من  وقليل 

باأخالقه الرفيعة، وخ�ضاله احلميدة !

٭ ال�ضمواأل: �ضاعر جاهلى عربى ، ذو بيان وبالغة، كان واحًدا من اأكث ال�ضعراء �ضهرة فى وقته، 
عا�ص فى الن�ضف الأول من القرن ال�ضاد�ص امليالدى  من �ضكان خيب، �رصب به املثل فى الوفاء،  

توفى �ضنة 560م .

• ييزفيما ي�ضمع القوالب الأدبية 	
املختلفة .

• ييز اخل�ضائ�ص الأ�ضلوبية لل�ضاعر.	
• يحدد مواطن اجلمال فيما ي�ضتمع 	

اإليه .
• يتحدث عن "مقيا�ص املفا�ضلة بي 	

النا�ص" "فى �ضوء فهم الآية الكرية :  
" اإن اأكرمكم عند الله اأتقاكم"

• يلقى الن�ص اإلقاء معًبا .	
• يقراأ الن�ص قراءة جهرية �ضحيحة.	
• يحدد �ضمات الأدب فى الع�رص 	

اجلاهلى .
• ي�ضتخل�ص ثالث قيم من الن�ص .	
• يفرق بي احلقيقة واملجاز .	
• يفرق بي معانى الكلمات ح�ضب 	

ال�ضياق .
• يبحث فى الإنتنت عن مو�ضوع 	

معي .
• يكتب برقية مراعًيا اأ�ض�ضها الفنية .	
• ُوِع 	 ي�ضتخدم اأفعال املقاربة َوال�رصُّ

ِحيًحا. ا�ْضتِْخَداًما �ضَ

• التحلى بالقيم الرفيعة .	
• النتماء، والتبية من اأجل 	

املواطنة.

• ال�ضتنتاج .	
• التحليل .	
• الكت�ضاف .	
• الطالقة .	
• ال�ضتدلل .	
• اإدراك العالقات .	



الدر�ص  الثانى: �َضباٌب َت�ضـامى لِلعال وكهول لل�ضمواأل

ُه اإِذا املَرُء مَلَ َيْدَن�ص ِمَن الُلوؤِم ِعر�ضُ
يَمها َواإِن ُهَو مَل َيحِمل َعلى الَنف�ِص �ضَ
َعديُدنا   َقليٌل  اأَّنـا  ُتَعـرُينا 
ِمثلـنا بَقاياُه  كاَنت  َمن  َقلَّ  َوما 
َوجاُرنا ـَليٌل  ق اأَّنا  نا  �رصَّ َوما 

ـَيٌِّد  �ض قاَم  َخال  ـّا  ِمن �َضـيٌِّد  اإِذا 
طاِرٍق دوَن  لَنا  ناٌر  اأُخِمَدت  َوما 
نا ـَُدوِّ ع فى  َم�ضهوَرٌة  ـُنا  َواأَّيام
�ضلى -اإِن َجِهلِت- النا�َص َعّنا َوَعنُهُم

َجميُل َيرَتديـِه  ِرداٍء  َفُكلُّ 
�َضبيُل الَثناِء  ُح�ضِن  اإِىل  َفَلي�َص 
َقلـيُل الِكراَم  اإِنَّ  َلهـا  َفُقلـُت 
َوُكهوُل لِلُعال  َت�ضامى  �ضباٌب 
َذليُل الأَكثـريَن  َوجـاُر  َعزيٌز 

َفُعوُل  الِكراُم  قاَل  مِلا  َقـوؤُوٌل 
َنزيـُل الناِزلَي  فى  َذّمنا  َول 
َوُحجوُل َمعـلوَمـٌة  ُغَرٌر  َلها 
َوَجهوُل عامِلٌ  �َضواًء  َفَليـ�َص 

اأفراد  عدد  قلة  ال�ضاعر  علل  ب   -
قبيلته ؟ 

- ما العالقة بي ال�ضاعر وجريانه ؟
 ) ذم َّ  ( بي  املعنى  فى  الفرق  ما   -

و) زمَّ ( ؟
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    هذه الأبيات من  ق�سيدة لل�ساعر اجلاهلى ال�سمواأل  الذى ا�ستهل ق�سيدته ببيتني من احلكمة حيث يرى اأن الإن�سان اإذا 
�َسِلَمت نف�سه من الدناءة وال�سعة ، ومل يلوث عر�سه بلوؤم وخ�سة ، فكل �سفة يتحلى بها بعد ذلك هى من جميل اخل�سال ، 

واإذا مل يبذل اجلهد فى دفع الذل والقهر عن نف�سه فلن ُيْحَمَد ِفْعُله ، ولن ُيَخلََّد ِذْكُره .
     ثم انتقل ال�ساعر للرد على الفتاة التى تقدم خلطبتها فرف�سته قائاًل : اإنها تعيبه ب�سعف قبيلته ، وقلة عددها ، وهذا 
لي�س عيًبا فيهم ؛ لأن الكرام عددهم قليل ، ولي�س بقليل من ي�سبه قبيلته التى تبقى منها �سباب وكهول من طراز فريد ، 
�سمت اأخالقهم ، وقويت عزائمهم ، فطلبوا املعاىل ، ثم يقول : اإن قلة العدد مل تكن �سرًرا لنا ونحن اأولو باأ�س وقوة ، يعي�س 
جارنا فى حمايتنا عزيًزا ، على حني اأنَّ هناك قبائل اأخرى كثرية العدد تعي�س فى �سعف ، وجريانهم فى ذلة ؛ لعجزهم 

عن حمايتهم .    
    ويفتخر ال�ساعر بقومه في�سفهم باأنهم �سادة �سرفاء توارثوا ال�سيادة جياًل بعد جيل ، كرماء قوًل وفعاًل  ، ويقول : اإننا 
ما اأطفئت نار لنا دون اإكرام �سيوفنا  ، ول ذمنا اأو عابنا  �سيف نزل عندنا ، وتاريخنا حافل بالنت�سارات على عدونا 

َواأَيـامـــنا َم�ســــهــــــوَرٌة معروفة بي�ساء مثل بيا�س اخليل الغر املحجلة .
     ويختم ال�ساعر ق�سيدته واثًقا من مكانة قبيلته متحدًيا الفتاة التى عريته بقلة قبيلته فيقول لها : �سلى النا�َس عنا وعن 
القبائل الأخرى ال�سعيفة - اإن كنِت جاهلة بقوتنا – واعقدى مقارنة بيننا ؛ لتعلمى احلقيقة ، فال ي�ستوى العامل واجلهول. 
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    تاأمل اأمثلة املجموعة ) اأ ( جتد اأن )عطاء حامت – اجلوع –  اأيام االنت�سارات( قد ا�ستعملت مبعناها 
احلقيقى ، ومل تخرج عنه ، وهذا ما ي�سمى بالتعبري احلقيقى .

تاأمل اأمثلة املجموعة ) ب ( جتد اأن الكلمات )بحر – ينه�ش– غرر وحجول( ا�ستخدمت  فى غري معناها 
االأ�سلى ، لعالقة امل�سابهة ، فحامت الطائى بحر يفي�ش عطاوؤه ، واجلوع حيوان مفرت�ش ينه�ش االأمعاء 
لة  اأى التى يظهر  بيا�ش جبهتها وقوائمها  ، واأيام االنت�سارات معروفة وا�سحة كاخليل الُغرِّ امُلحجَّ

وهذا ما ي�سمى بالتعبري املجازى .

1- كان حاتم الطائى عطاؤه كثير .

2- كان الجوع شديدا .

3- أيام انتصاراتنا واضحة معروفة ومشهورة .

1-كان حامت الطائى بحًرا يفي�ش عطاوؤه .

2- كان اجلوع ينه�ش االأمعاء .

نا 3- َواأَّيامـُنا َم�سهوَرٌة فـى عـَُدوِّ
        َلهـا ُغـــَرٌر َمعـلومـٌة َوُحجــوُل                             

اقراأ الأمثلة الآتية :

)ب()اأ(
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) اأ ( املو�سيقى:  تتجلى املو�سيقى فى هذا الن�ش فى الوزن والقافية املوحدة.
اأن هناك طـباًقا  الكلمات واجلمل جتد  : اقراأ االأبيات وحدد العالقات بني  ) ب ( وب�سدها تتميز االأ�سياء 
بني) �سباب – كهول ( و) عامل – جهول ( ومقابلة بني )اأَّنا قـَليٌل َوجاُرنا َعـزيٌز ( َو)جاُر االأَكَثـريَن َذليـُل ( 

والطباق واملقابلة يقويان املعنى ويو�سحانه. 

)ج( االأ�ساليب :
)البيتان االأول والثانى( اأ�سلوبا �رشط يفيدان التقرير والتاأكيد .

)اإِنَّ الـــِكراَم قــــَلــــيــــُل( اأ�سلوب خربى موؤكد باإنَّ .
)وما قلَّ من كاًنت َبقايـاُه ِمثلـنا( اأ�سلوب نفى غر�سه اال�ستبعاد، اأى من امل�ستبعد و�سف من كان مثلنا 

بالقلة . 
)�سلى(  اأ�سلوب اأمر غر�سه الن�سح .

واأيامها  وانت�ساراتها  قبيلته  قوة  على  دلَّل  ال�ساعر  الأن  ؛  هنا  ال�سك  يفيد  اأ�سلوب �رشط   اإن جهلِت(    (
املعروفة امل�سهورة عند االأعداء قبل احللفاء ، فكيف جتهلها من عريته ب�سعف قبيلته ؟

 

) د ( اخليال والت�سوير: 
ِمَن الُلوؤِم ِعر�سُه ( ا�ستعارٌة مكنيٌة، �سبه ال�ساعر الِعْر�ش بالثوب االأبي�ش النظيف، وحذف  َيْدَن�ش  )مَلَ 

امل�سبه به ) الثوب االأبي�ش( ورمز اإليه ب�سىء من لوازمه ) مل يدن�ش ( و�رش جمالها التَّْج�سيم.              
)َفُكـلُّ ِرداٍء َيرَتديِه َجمـيــُل( ا�ستعارٌة َت�رْشيحيٌة، �سبه ال�ساعر كل خ�سلة ح�سنة يتحلى بها االإن�سان برداء 
جمالها  و�رش   ) اجلميل  الرداء   ( به  بامل�ســبه  و�سـرح   ) احل�سنة  اخل�سلة   ( امل�سبه  وحذف  يرتديه،  جميل 

التَّْج�سيم.

هات من حمفوظاتك ال�شعرية اأو النرثية اأمثلة للطباق واملقابلة ، وناق�شها مع معلمك .

اكت�شف اأ�رسار الأ�شاليب  فى الن�ص ، وناق�شها مع معلمك .
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يَمها ( ِكَناَيٌة َعِن ال�سعف، و�رِشُّ جمالها االإتيان باملعنى م�سحوًبا بالدليل عليه . )مَل َيحِمل َعلى الَنف�ِش �سَ
َيادة. ٌد ( كناية عن َتَواُرث ال�سِّ ٌد مـــــِنــــّا َخـال قـاَم �سـَيِّ )اإِذا �َسـيِّ

)َوما اأُخِمـــَدت ناٌر َلنا دوَن طـاِرٍق ( كناية عن الكرم.    
) اأيامنا .... لها غرر .. وحجول ( ا�ستعارة مكنية ، حيث �سبه ال�ساعر اأيام احلروب واالنت�سارات امل�سهورة 
(  و�رش جمالها  لة  جَّ ُمَ )ُغرٌّ  لوازمه  ب�سىء من  اإليه  ( ورمز  ) اخليل  به  لة، وحذف امل�سبه  جَّ ُمَ ُغّر  الوا�سحة بخيل 

التج�سيم .

• و�سوح املعانى واالأفكار.	
• �سهولة االألفاظ، ومنا�سبتها للمعانى املق�سودة.	
• جمال التعبري والت�سوير.	
• نٍي.	 ا�ستخدام احلكمة باأ�سلوب قوىٍّ َر�سِ
• ا�ستخدام اأ�سلوب االإقناع فى الدفاع عن قبيلته.	
• و�سوح عاطفة الفخر واالعتزاز بقبيلته. 	
• باق وامُلَقابلة دون َتَكلٍُّف	 َنات البديعّيِة كالطِّ ا�ستخدام بع�ش امُلَح�سِّ

َ لنا اأَنَّ النَّ�شَّ جاء فى �سورة  ل َتَبنيَّ َمْواأَ     َبْعَد ِدرا�َسِة َن�شِّ ال�سَّ
ُمَرافعٍة اأدبيٍة جميلٍة ُموؤثرة اعتمد فيها ال�ساعر على التدليِل 
امُلتلقى؛  عاطفَة  ُم�ستثرًيا  العقلّى،  واالإقناع  املنطقّى، 
عن  الدفاُع  وهو  َنْظِمها،  من  الرئي�ش  هدفه  اإىل  للو�سوِل 
قبيلته، والفخر واالعتزاز بِقَيِمها الرفيعة كالكرم والعزة 
والطموح ) طلب املعاىل ( وحماية اجلار، ف�ساًل عن قيمه 
الذاتية التى تبدو فى االعتداد بالنف�ش، واالنتماء والوالء 

للقبيلة ) التى تقوم مقام الدولة فى ع�رشنا ( .
ال�سعر  خ�سائ�ش  بع�ش  حتمل  َمِلها  ُمْ فى  والق�سيدة   
اجلاهلى، َلِكنَّ بناءها اختلف عن ق�سائد ال�سعر اجلاهلى.

	•َمْطَلَع الق�ضيدة غري تقليدى .
الق�ضائد  من  غريها  عن  الق�ضيدة متلف  بناء  •	

اجلاهلية . 

الحظ �أن: 
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وُتَعدُّ  الواحدة،  الق�سيدة  فى  االأغرا�ش  تعـددت  بل  املو�سوع،  َوْحدة  تعرف  مل  اجلاهلية  الق�سائد 
املعلقات من اأ�سهر الق�سائد اجلاهلية التى ات�سح فيها بناء الق�سيدة على النحو التاىل :

مقدمة غزلّية 
طللية

الغر�ش الرئي�ش 
للق�سيدة 

الو�سف
قد ُتْختم الق�سيدة 

باحلكم  

    وُتَعدُّ املقدمة الطللية من اأ�سهر املقدمات �سيوًعا فى ال�سعر العربى اجلاهلّى،  حيث كانت  الق�سيدة 
اجلاهلية تبداأ بالغزل وبكاء االأطالل ) بقايا ديار املحبوبة (، يليها الو�سف )و�سف الرحلة، ومعامل 
ْحراء (، ُثمَّ الغر�ش االأ�سا�سى للق�سيدة  )املديح اأو الهجاء اأو الفخر ... ( ،  الطريق، وحيوانات ال�سَّ

وقد ُتْخَتُم الق�سيدة باحِلَكِم .
لِّيل (، وُزهري بن  املعلقات : ق�سائد ِطَواٌل ملجموعة من كبار ال�سعراء وهم : امروؤ القيـ�ش ) امللك ال�سِّ
اأبى �ُسْلمـى، وَطَرَفة بن العبـد الَبْكِرّى ، ولبيد بن ربيعة العامرّى ، وعنرتة بن �سـداد، واحلارث بن 
ِحلَِّزَة  الَي�ْسُكِرّى، وعمرو بن ُكْلُثـوم، وهى ُتعّد من اأجود ال�سعر اجلاهلى. وقد تعددت االآراء فى �سبب 

ت�سميتها : 
1- قيل : اإنها ُكِتَبت مباء الّذهب، وُعِلَّقْت على اأ�ستار الكعبة .
2- وقيل : الأنها �رشيعة التعّلق فى اأذهان النا�ش فحفظوها .

ّر التى ُتعّلق على ُنُحور الن�ساء احِل�َسان . 3- وقيل : �سميت بذلك ت�سبيًها لها بعقود الدُّ

َت بع�ش  �ِسَمات هذا  لعلك بعد قراءة ن�ش ال�سمواأل وغريه من ن�سو�ش ال�سعر اجلاهلى تكون َقِد ا�ْسَتْخَل�سْ
َمات فيما يلى: ال�سعر من َحْيُث االألفاظ واملعانى واالأ�ساليب واخليال، وَتَتَجلَّى هذه ال�سِّ

ًحا الفرق. اقراأ مطلع ق�شيدة ال�شمواأل، ومطالع ثالث ق�شائد من املعلقات ُمَو�شِّ
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اللوؤم ؟

ِعْرض ؟

الضيم ؟

جمع

)ب ( اأىُّ ال�سفات َيُحثُّ ال�ساعر االإن�سان على التخل�ش منها فى البيت االأول ؟ 
)ج ( كيف ي�سبح االإن�سان ملَّ تقدير ومو�سَع ثناء من وجهة نظر ال�ساعر ؟

) د( ظهر الغر�ش من نظم الق�سيدة فى البيت الثالث . و�سح ذلك . 
اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه     فى �شوء فهم الآية الكرمية :  "  مقيا�ص املفا�شلة بني النا�ص "  4 حتدث عن " 

اأَْتَقاُكْم " وُم�ْشتخدًما اأ�شاليب بالغية فى حديثك، مثل: 
- التقوى ِميزاٌن دقيق ؛ ملعرفة اأكرث النا�ش وزًنا ، واأعالهم منزلًة ، واأرفعهم قدًرا . 

- خري النا�ش َمِن ارتدى لبا�ش التقوى، واأ�ساء فوؤاده بنور االإميان.
واطلب من زميلك تقومي حديثك م�ستخدًما البطاقة التالية : 

املهارة

ينتج ِفَكًرا وثيقة ال�سلة مبو�سوع احلديث.  

ي�ستخدم اإ�سارات الراأ�ش واليدين .

يوظف االأ�ساليب البالغية فى تعبرياته .

م�ستوى االأداء
جد جدًا جيد ممتازمقبول
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اقراأ البيتني الآتيني، ثم اأجب : 6   
َلهــــا ُغــــــــَرٌر َمعــــــــلوَمــــــٌة َوُحـــــجــــــوُل نا   َواأَّيـــــامــــُنا َم�ســــهــــوَرٌة فـــــى عــــَُدوِّ
َفَليـــــــــ�َش �َســـــــــــــواًء عــــــــــامِلٌ َوَجهــــوُل �سلى -اإِن َجِهلِت -النا�َش َعّنا َوَعنُهــــــــُم  

اأ - هات مرادف ) ُغَرر( ، ومفرد ) ُحُجول ( وم�ساد ) �سواء ( .
ب -  يعك�ش البيت االأخري بع�ش مالمح �سخ�سية ال�ساعر ، وموقفه من املراأة . و�سح ذلك .

ج - ماذا اأفاد ا�ستخدام �سيغة املبالغة ) جهول ( واأ�سلوب ال�ســرط ) اإن جهلت ( ؟
 د - َواأَّيامــُنا .... َلهـا ُغـــَرٌر َمعـلوَمــٌة َوُحــجـوُل ( ما اجلمال فى هذا التعبري ؟

بعد درا�شتك الن�ص ال�شعرى ..ا�شتنبِط اخل�شائ�ص الفنية ل�شعر ال�شمواأل . 8
هناك فرق بني احلقيقة واملجاز. هات ثالثة اأ�شاليب تعبريية حقيقية، ومثلها جمازية  9

لتو�شيح الفرق بني العامل واجلاهل .
بال�شتعانه بالالإنرتنت ومبكتبة املدر�شة تخري ق�شيدة جاهلية .. ثم تناق�ص مع زمالئك  10

فى مو�شوعاتها مو�شًحا راأيك.
اقراإ الأبيات، وقارن بينها من حيث الفكرة والأ�شلوب واملو�شيقى واخليال :  11

    قال ال�شمواأل : 
نا اأَّنا قـَليٌل َوجاُرنا            َعـزيٌز َوجاُر االأَكرَثيَن َذليُل ـرَّ َومـــا �سَ

ٌد              َقـوؤُوٌل ِلـما قاَل الكراُم َفعوُل ـٌد مــِنـّا َخال قاَم �ســـَيِّ اإِذا �َســيِّ
     وقال َلِقيُط بن ُزرارة ) �ساعر جاهلى ( :

اِحُب ٌد قام �سَ ى من القوِم الذين عرْفَتُهْم    اإذا ماَت منهْم �سيِّ واإنِّ
وُم �َسَماٍء ُكلَّما غاَب كوكٌب    َبدا َكْوكٌب َتاأِْوى اإَِلْيِه الَكَواِكُب ُنُ

�شبًطا  الَكلَمات  بَط  )�شَ مراعًيا:  زمالئك  اأمام  الن�ص  اأًلق  5
�شحيًحا - ا�شتخدام الوقفات اأثناء الإلقْاء.



قيم احلياة الزوجية  الأمامة بنت احلارث

لَّم  ُمَ بن  َعْوٍف  بنَت  اإيا�ٍص  اأمَّ  ِكْنَدَة  اأَِمري  ُحْجر  بن  َعْمُرو  خطَب 
َها اأَُماَمة بنت احلارث  يْباين ، وملا حان وقُت زفافها اإليه َخَلْت بها اأُمُّ ال�ضَّ
، فاأو�ضتها و�ضية ، وبينت لها اأ�ض�ص التفاهم واملعاملة مع الزوج ، 
َحَتَها ؟ وما  يَّة ، فبَِم َن�ضَ وقيم احلياة الزوجية ، واأ�ض�ص ال�ضعادة الأُ�رْصِ

دتها ؟ هذا هو مو�ضوع الدر�ص . الِقَيُم التى اأكَّ

ْيباين ، وكانت تت�ضف  لَّم ال�ضَّ اأمامة بنت احلارث : هى زوجة َعْوٍف بن ُمَ
باحلكمة والعقل و�َضَداد الراأى  والف�ضاحة وقوة البيان .

• َمَهاراٌت َحَياتّيٌة .	
• َتْر�ِضيُد ال�ْضتِهالِك .	

	•الـتَّاأثرُي فى الآخرين .
	•التَّحليُل .
	•التَّف�ضرُي .

	•ال�ضتنتاُج .
	•الُقْدرُة َعَلى الإقناِع .

القُة . 	•الطَّ

لأمامة بنت
احلارث بعَد ال�صٍتماع للو�صية.

الو�صية.

الو�صية
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  الو�صية:
اأى ُبَنيَّة، اإن الو�صية لو ُتركت لف�صِل اأدب، ُتركت لذلك منك، ولكنها تذكرٌة للغافل، ومعونٌة 
للعاقل،ولو اأن امراأة ا�صتغنت عن الزوج لغنى اأبويها،و�صدة حاجتهما اإليها، لكنِت اأغنى النا�س، 

َجاُل لهنَّ . ولكن الن�صاء للرجال خلقن، كما ُخِلق الرِّ
َوْكٍر مل  اإىل  فيه درجت،  الذى  الع�سَّ  الذى منه خرجِت، وَخلَّفِت  فارقت اجلوَّ  اإنك   ، ُبَنيَّة  اأى 
تعرفيه، وقريٍن مل تاألفيه، فاأ�صبح مبلكه عليك رقيًبا ومليًكا، فكونى له اأََمًة، يكن لك عبًدا َو�ِصيًكا.   
حبُة له بالقناعة ، واملعا�صرة  اأى ُبَنيَّة، احملى عنى عدة خ�صال تكن لك ُذْخًرا،ْوِذكًرا ، ال�صُّ
بح�صن ال�صمع والطاعة، والتعهد ملوقع عينيه ، والتفقد ملوقع اأنفه، فال تقع َعْيُنه ِمْنِك على قبيح، 
املفقود،  الطيب  اأطيب  واملاء  املوجود،  احل�صن  اأح�صن  والكحل  ريح،  اأطيب  اإل  ِمْنِك  َي�ُصمُّ  ول 
َبٌة،  والتعهَد لوقت طعامه، والهدوَء عند منامه، فاإن حرارَة اجلوع َمْلَهَبٌة، وتنغي�س النوم َمْغ�صَ
ح�صن  من  باملال  الحتفاظ  فاإن  وعياله،  وح�صمه  نف�صه  على  وماله،والإرعاء  ببيته  والحتفاظ 

التقدير، و الإرعاء على العيال واحَل�َصم من ُح�ْصن التدبري.
ُه مل تاأمنى غدره، واإن ع�صيِت  اأف�صيِت �ِصرَّ اإن  اأمًرا؛ فاإنك  ُتْف�ِصى له �صًرا، ول تع�صى له  ول 
اأمره اأوغرت �صدره، ثم اتقى مع ذلك الفرح اإن كان َتِرحــًا ، والكتئاب عنده اإن كان فرًحا ،فاإن 
لة الأوىل من التق�صري، والثانيـــة من التكدير، وكونى اأ�صد ما تكونني له اإعظاًما، يكن اأ�صد  اخَل�صْ
ما يكون لك اإكراًما، واأ�صد ما تكونني له موافقة، يكن اأطول ما تكونني له مرافقة، واعلمى اأنك ل 
ت�صلني اإىل ما حتبني حتى ُتوؤْثرى ر�صاه على ر�صاك،وهواه على هواك، فيما اأحببِت اأو كرهت، 

ٌ لك. واهلل ُمَتَخريِّ

الو�صية : فنٌّ من فنون النرث التى عرفها العرب فى اجلاهلية ، وهى قوٌل حكيم �سادر عن ُمّرب خبري، يوجهه اإىل من يحب لينتفع به، اأو من هو 
اأقل منه جتربة.

ْوء  ثقافتها وع�سرها الذى عا�ست فيه تركز فى و�سيتها على مموعة من قيم احلياة الزوجية التى تعد من اأهم         واأمامة بنت احلارث على �سَ
عوامل ا�ستقرار الأ�سرة ، ومن هذه القيم الطاعة، والقناعة ، وحتمل امل�سئولية ، والنظافة ، واجلمال ، والأمانة ، والإيثار ، واحرتام الزوج وتقديره.

مكونات الو�صية: 
مُة : وفيها متهيد وتهيئة ِلَقُبوِلَها. 1- املُقدِّ

2- املو�سوُع : وفيه عر�س لالأفكار بو�سوح واإقناع  هادئ .
ُة : وفيها اإجمال موجز لهدف الو�سية. 3- اخَلامَتَ

من خ�صائ�ص اأ�صلوب الو�صية :
     ولعل من اأهم خ�سائ�س اأ�سلوب الو�سية ِدّقة العبارة ، وو�سوح الألفاظ ، وق�سر اجلمل والفقرات ، والإِْطناب بالتكرار والرتادف والتعليل ، وَتَنّوع 

الأ�سلوب بني اخلرب والإن�ساء ، والإقناع برتتيب الأفكار وتف�سيلها وبيان اأ�سبابها، والإيقاع املو�سيقى .

اأ�صهر الو�صايا فى الع�رص اجلاهلى ، والفرق بني  اأو فى مكتبة املدر�صة عن  ابحث فى �صبكة املعلومات 
اخلطبة والو�صية .

اأمامة بنت احلارث : هى زوجة 
 ، ْيباين  ال�ضَّ لَّم  ُمَ بن  َعْوٍف 
وكانت تت�ضف باحلكمة والعقل 
وقوة  والف�ضاحة  الراأى   و�َضَداد 

البيان .
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ُتو�سى اأمامة ابنتها بقلٍب يفي�ُس حًبا وحناًنا قائلة لها: يا بنيتى اإنك ذات خلق كرمي، واأدب عظيم، ولو كانت الو�سية ُتَقال 
بغر�س الأدب، لُكنِت فى غنًى عنها، ولكن الو�سية لها ماآرُب اأخرى، فهى َتْذِكَرٌة مِلَْن َيْن�سى، وَمُعوَنٌة ملن يعقل، ولو اأَْمَكَن 
ال�ستغناُء عن الزواج؛ لرثاء الوالدين، اأو ل�سدة احلاجة اإىل بقاء البنة بجانبهما، لُكنِت اأغنى النا�س عن الزواج، لكن 

الزواج �سرورة اجتماعية، لبناء اأ�سر قوامها الرجال والن�ساء، فقد خلق اهلل تعاىل ُكالاًّ منهما لالآخر.
ئ اأمامة ابنتها ل�ستقبال حياة جديدة ، وُمناخ جديد تنتقل فيه من بيت اأبيها ، وح�سن والديها الدافئ اإىل بيت ل  وُتَهيِّ
تعرفه ، وزوج مل تاألف طباعه. واأول ن�سائح الأم لبنتها هو طاعتها لزوجها ؛ لنيل ر�ساه، واأن تكون هى �ساحبة املبادرة، 

فاإذا اأطاعته ، عاملها باملثل وكان َطْوَع َبَناِنَها، ورهن اإ�سارتها.
وهذا اأمر ي�ستوجب �سفات يجب اأن تتحلى بها ابنتها ؛ لتحتفظ بزوجها، ويكون لها ُذْخًرا فى حياتها وال�سفات هى : 
التجمل له بالقناعة والر�سا بالقليل ، وُح�ْسن ال�سمع له والطاعة، وُح�ْسن املعا�سرة بالكلمة الطيبة والقول اللنّي، والعناية 
بح�سن املظهر دائًما، واإن من دواعى حمبته لك ، وعدم ُنُفوِرِه منك اأن تظهرى اأمامه جميلة متـاألقة، فال تقع عينه اإل 
على كل جميل، ول ي�سم منِك اإل  اأطيب رائحة، واحر�سى على اقتناء اأدوات الزينة من ِمْرود وعطر وغريه، فاإن مل يوجد 

العطر فاملاء هو اأف�سل �سىء للطيُّب.
له دون  الطعام  واإعداد  �ُس عليه منامه،  وُتَنغِّ تثري غ�سبه،  لأنها  ال�سو�ساء؛  نُّب  وجَتَ لنومه،  الهادئ  تهيئة اجلو  وكذلك 

تاأخري؛ لأن �سدة اجلوع توغر �سدره، وُتْلهب َغْيظه وغ�سبه. 
وكذلك اإَِدارُة املنزل اإَِدارًة ر�سيدة، وتدبري �سئونه بوعى وحكمة، بح�سن تربية الأبناء ، ورعاية اخلدم، وح�سن الت�سرف 

فى املال دون اإ�سراف اأو تبذير .
ويهيج  يوغر �سدره،  اأوامره  لأن خمالفة  اأ�سراره؛  واإف�ساء  عليه،  والتمرد  الزوج،  الو�سية حتذر من ع�سيان  وفى ختام 

غ�سبه، والبوح باأ�سراره قد ي�سر مب�سلحته، ويعر�سه للخطر، مما ُيَهّدد كيان الأ�سرة.
تبدى  اأن  لها  الوجدانية لزوجها فى فرحه وحزنه، فال يحق  امل�ساركة  ابنتها من عدم  اأمامة  ومع هذه اخل�سال حتذر 
�سعادتها وهو مهموم، ول تكتئب اأمامه وهو م�سرور، وتو�سيها باحرتامه وتقديره، فهذا اأبقى لدوام الع�سرة، واإيثاره على 
نف�سها، وتقدمي رغباته على رغباتها؛ لتحقق غايتها ورغبتها فى حياة زوجية �سعيدة، وتدعو اهلل اأن يكتب لها ما فيه خري  

.
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جمل  بع�ش  فى  الكلمات  نهايات  اتفاق  الحظ   : املو�سيقى   ) )اأ 
)طعامه…منامه(  )قبيح…ريح(  )القناعة…الطاعة(  مثل:  الو�سية، 
.... )اأمره   ) �رًشا   ... اأمًرا   ( عياله(  )ماله…  )ملهبة…مغ�سبة( 

�سدره ( )�رشه .....غدره ( جتد اأنها حتدث جر�ًسا مو�سيقًيا جمياًل 
جر�ًسا  هناك  اأن  والحظ   ، االآذان  له  وتطرب   ، النف�ش  له  ت�سرتيح 
مو�سيقًيا اآخر فى )التقدير – التدبري ( )موافقة – مرافقة(  يبدو فى 

الت�سابه بني كل كلمتني فى اللفظ مع اختالفهما فى املعنى .
ُز االأَ�ْسَياُء : الحظ الطباق بني  )ا�ستغنت - حاجة(  َها َتَتَميَّ دِّ ) ب ( وِب�سِ
)الرجال - الن�ساء(  و)املوجود – املفقود( )تف�سني – �رشا( )اأحببــِت 
ُمهتًما  كان  اإن  يديه  بني  والفرح  )واإياِك  بني  واملقابلة   ) كرهت   –
يوؤكد املعنى ويقويه  ( وكالهما  َفِرًحا  اإن كان  يديه  ، والكاآبة بني 

ويو�سحه .

نهايات  اتفاق  هو   : ْجُع  ال�سَّ
االأخري  احلرف  فى  الكلمات 
فى جملتني اأو اأكرث ) يكون فى 

النرث وقد يكون فى ال�سعر ( .
َت�َساُبه  اأو  اتفاق   : اجِلَنا�ُش 
واختالفهما  اللفظ  فى  كلمتني 
فى املعنى ، ) يكون فى ال�سعر 

والنرث( .

) ب ( االأ�ساليب : 
     تنوعت االأ�ساليب بني اخلرب واالإن�ساء ؛ الأغرا�ش بالغية .

   فمن االأ�ساليب اخلربية : 
   ) اإن الو�سية ... (

  )اإنك فارقت اجلوَّ الذى منه خرجِت ...(
  ) فاإنَّ َتَواُتر اجلوع َمْلَهبة (

 )فاإن االحتفاظ باملال من ُح�ْسن التقدير(
  واالأ�ساليب اخلربية ال�سابقة بداأت باإنَّ ؛ للتوكيد ، وهدفها االإقناع والتاأثري .

ومن االأ�ساليب االإن�سائية : 
االأمر : ) كونى - احملى - اتقى - اعلمى ( غر�سها الن�سح واالإر�ساد .

النهى : ) ال ُتْف�سى له �رًشا ( ) ال تع�سى له اأمًرا ( غر�سهما الن�سح واالإر�ساد .
النداء : ) اأى ُبْنَية ( غر�سه التنبيه واإظهار احلب .

       و) اأى ( اأداة نداء للقريب ،  توحى بقرب االبنة من قلب اأمها .

 ) ج ( اخليال والت�سوير : 
) الو�سية لو تركت لف�سل اأدب تركت لذلك منك ( كناية عن ح�سن اأدبها وتربيتها . 

اكت�شف اأ�رسار املو�شيقى  فى الو�شية ، وناق�شها مع معلمك .
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) وخلفت الع�ش الذى فيه درجت ( ا�ستعارة ت�رشيحية حيث �سبهت بيت اأبيها 
بالع�ش وحذفت امل�سبه و�رشحت بامل�سبه به، وهى توحى بالرعاية واحلنان 

والتدليل .
) اإىل َوْكر مل تعرفيه( ا�ستعارة ت�رشيحية حيث �سبهت بيت زوجها بالوكر 
وحذفت امل�سبه و�رشحت بامل�سبه به، وتوحى باال�ستقرار ؛ الأن الوكر يكون 

غالًبا  فى جبل اأو جدار،وي�ستمر الطائر فيه مدة اأطول . 
بها ، واحلفاظ  التم�سك  للخ�سال فى حالة  ت�سبيه  ُذْخًرا(  لك  تكن  )خ�سال 

عليها باملال الذى يدخر .
)التفقد ملواقع عينيه( كناية عن االهتمام براحة الزوج .

) تواتر اجلوع َمْلَهَبة( ت�سبيه بليغ حيث �سبهت اجلوع باللهب .
)تنغي�ش النوم( ا�ستعارة مكنية ، حيث �سبهت النوم باملاء ال�سافى الذى 

ميكن تعكريه .
ْدَره ( كناية عن �سدة الغ�سب .  ) اأَْوَغرت �سَ

القلب،  مل  وهو  ال�سدر  اأطلقت  املحلية  عالقته  مر�سل  ماز  )�سدره( 
واأرادت ما يحل فيه وهو القلب.

    بعد درا�ستك لو�سية اأمامة بنت احلارث تبني لك اأنها من فنون النرث فى الع�رش اجلاهلى ، وقد تعرفت 
�سماتها وخ�سائ�سها ، وللعرب فى هذا الع�رش فنون نرثية اأخرى غري الو�سايا من اأهمها اخلطب ، واحلكم 

واالأمثال .
 ومن اأ�سهر خطباء هذا الع�رش ُق�ش بن �ساعدة االإيادى ، واأكثم بن �سيفّى .. .

َها النَّا�ُش ا�سمعوا َوُعوا ؛ َمْن عا�ش مات ، وَمْن مات فات، وكل  يقول ُق�ش بن �ساعدة فى اإحدى خطبه : " اأَيُّ
ما هو اآٍت اآت ...... " .

ويقول اأكثم بن �سيفى  فى اإحدى خطبه : "  اإن اأف�سَل االأ�سياِء اأعاليها ، واأعلى الرجال ُمُلوكها ، واأف�سُل 
ها نفًعا ، وخري االأزمنة اأخ�سبها ، واأف�سُل اخلطباء اأَ�سَدُقها .... " . امللوك اأََعمُّ

   من مالمح �سخ�سية اأمامة بنت احلارث اأنها اأمٌّ مثقفة واعية ، ذات عقل راجح ، وف�ساحة وبيان ، بليغة 
ف غنى ، وحري�سة على م�ستقبل ابنتها ، ولديها خربة  بارعة فى التعبري والت�سوير ، تعي�ش فى و�سط ُمرْتَ

واجية وقيمها . اذكر مالمح اأخرى. ودراية كبرية باالأ�سلوب االأمثل للحياة الزَّ

- �سهولة االألفاظ ، وو�سوحها. 
- �سدق العاطفة، وقوة االإقناع والـتاأثري .   - قوة العبارة .   

- جمال ال�سور واالأخيلة  . - ترابط االأفكار، وت�سل�سلها .  
- و�سوح املعانى، وتكرار بع�سها با�ستخدام املرتادفات .  

- ا�ستخدام املح�سنات البديعية، مثل: ال�سجع ، واجلنا�ش ، والطباق ، واملقابلة . 

اال�ْسِتَعاَرُة: ت�سبيه ُحِذف اأحد 
طرفيه )امل�سبه اأو امل�سبه به( .

يِحّية:  التَّ�رْشِ اال�ْسِتَعاَرُة 
يحذف فيها امل�سبه .

يحذف  ْكِنّية:  امْلَ اال�ْسِتَعاَرُة 
اإليه  ويرمز  به،  امل�سبه  فيها 

ب�سىء من لوازمه .

رابًعا : �صَماًت اأُ�صُلوِب الو�صية:

خام�ًصا : مَلِمُح �َصخ�صَية اأمامه:
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ابحث فى الإنرتنت اأو املكتبة عن خطبة اأكثم بن  �شيفى ، واعر�شها على زمالئك .

ابحث فى الإنرتنت اأو املكتبة عن م�شادر لالأمثال العربية ، وتخري جمموعة منها
وناق�شها مع زمالئك . 

1 ا�ستمع اإىل الن�ش من زميلك اأو معلمك ، ثم اأجب عن االأ�سئلة التالية :
اأ - اإىل اأى القوالب االأدبية ينتمى هذا الن�ش ؟ 

ب- ا�ستنتج خم�ًسا من قيم احلياة الزوجية التى ت�سمنتها الو�سية مع اال�ست�سهاد  بجمل وعبارات منها .
ج- حلِّل اخل�سائ�ش االأ�سلوبية الأمامة بنت احلارث من حيث : 

- ال�سور واالأخيلة . - الِفَكر            - االألفاظ   
ه كلمة لزمالئك  بعنوان " الزواج �رشورة اجتماعية " مع مراعاة ما يلى :  2  وجِّ

- �سبط كلماتك �سبًطا �سحيًحا مطبًقا ما تعلمته من قواعد اللغة. 
- ا�ستخدام الوقفات املنا�سبة ملقام  حديثك .

- االعتدال دون اإطالة اأو اإيجاز .
- ترابط االأفكار ، وت�سل�سلها .

- توجيه النظر اإىل امل�ستمعني .
- جتنب تكرار كلمات اأو حركات معينة .

-  توظيف بع�ش االأ�ساليب البالغية فى تعبرياتك مثل : 

3  تاأمل وحتدث :   
ْتَك َواإَِذا اأََمْرَتَها اأََطاَعْتَك ، َواإَِذا ِغْبَت  �َساِء اإَِذا َنَظْرَت اإَِلْيَها �رَشَّ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم: " َخرْيُ النِّ - َقاَل َر�ُسوُل اللَِّه �سَ

َعْنَها َحِفَظْتَك ِف َماِلَك َوَنْف�ِسَها  " . ) اأخرجه الن�سائى ( 
 ....... والطاعة  ال�سمع  بُح�ْسن  وامُلَعا�رشة   ، بالقناعِة  له  ْحبة  ال�سُّ  "  : بقولها  ابنتها  اأمامة  واأو�ست   -

واالحتفاظ ببيته وماله ، واالإرعاء على نف�سه وَح�َسِمِه وعياله " .

 ) الزواج نهر يفي�ص بالعطاء - يرت�شف منه الزوجان الفرحة والهناء - اأن�شودة عذبة يرددها الزوجان 
- اأوتار ال�شعادة والفرح  - �شم�ص ُتر�شل اأ�شعتها بالدفء واملودة بني الزوجني - �رسورة  لبناء الأ�رس 

وا�شتمرار الن�شل الب�رسى ( .



الَوْحَدُة الأُوىَل: ِقَيٌم َعَربِيٌَّة 
     ما العالقة بني متوى احلديث وو�سية اأمامة البنتها ؟ 

4  و�سح النتائج املرتتبة على كل من :
اأ - اإف�ساء اأ�رشار الزوج .

ب - خمالفة الزوج وع�سيانه .
ج- عدم امل�ساركة الوجدانية للزوج .

5  اقراأ وا�ستنتج قيم احلياة الزوجية من و�سايا اأب البنه املقدم على الزواج ، واكتبها اأ�سفل كل بطاقة 
            فيما يلى :

6  اقراأ و�سية اأمامة بنت احلارث، ثم ميز بني احلقائق واالآراء واالدعاءات فيما يلى :
- خلق الله الزوجني : الذكر واالأنثى .

- كل ما ورد فى الو�سية ال ي�سلح للفتاة الع�رشية .
- الزواج �رشورة ال�ستمرار الن�سل الب�رشى . 
-  املراأة وحدها اأ�سا�ش ال�سعادة الزوجية . 

7  اقراإ الِفْقرة التالية ، ثم اأجب عن االأ�سئلة التى تليها :
" اأَْى ُبَنيَّة ، اإنك فارقت اجلوَّ الذى منه خرجِت ، وَخلَّفِت الع�شَّ الذى فيه درجت ، اإىل وكٍر مل تعرفيه، 

وقريٍن مل تاألفيه ، فاأ�سبح مبلكه عليك رقيًبا ومليًكا ، فكونى له اأمة ، يكن لك عبًدا و�سيكا " .
 )اأ( هات مرادف ) وكر (  وم�ساد ) اأََمة ( وجمع ) رقيب ( فى جمل من اإن�سائك .
)ب( ت�سري الو�سية اإىل تغري  يطراأ على حياة الفتاة بعد الزواج . و�سحى ذلك . 

)ج( حلِّل الو�سية ال�سابقة من حيث الفكرة واالأ�سلوب ، مع بيان راأيك فى ا�ستخدام لفظى )اأمة( و )عبد(.
)د( ) خلفت الع�ش ... اإىل وكر.. ( ما اجلمال فى هذا التعبري ؟

يا ُبَنىَّ لي�شت �رسيكة حياتك 
اأََمًة ول جارية، بل زوجًة توؤدى 
اأجياًل،  تربى  �شاميًة،  ر�شالًة 
لها  معيًنا  فكن  رجاًل،  وت�شنع 
ْلها  اأداء ر�شالتها، ول حتمِّ على 

فوق طاقتها .
القيم هى : ...............

ول  لله،  توا�شع  ُبَنىَّ  يا 
ول  ن�شب،  اأو  بح�شب  تفاخرها 
اأمامها بعلم مكت�شب، ول  تغرت 
ت�شتخفَّ بها، فذاك �رس ُيْجتَلب .  

القيم هى : ..............

الثقة  ج�شور  اأقم  ُبَنىَّ  يا 
املتبادلة بينكما، واأف�شح جماًل 
وزعزعة  واإياك  املثمر،  للحوار 
بعا�شفة  اأ�رستك  فى  ال�شتقرار 
اأو  اأو موجة غرية عمياء،  �شٍك، 
تهديد  ثورة  اأو  غ�شب،  بركان 

ووعيد .
القيم هى : ................

اأخذ  الزوجية  احلياة  اإن 
طرفني،  من  عطاء  وعطاء، 
تاأخذ  فال   ، من زوجني  وت�شحية 
حقوقك وتن�شى  حقوق اأ�رستك، ول 
وزوجتك،  لأبنائك  بعطائك  تبخل 
واإهدار  حقوقها،  و�شلب  واإياك 

كرامتها، وجتاهل م�شاعرها .
القيم هى :................

ت�شتعبد  اإليها  اأح�شن  ُبَنىَّ  يا 
قلبـــها، ارفــــع �شـــاأنها، وقـدر 
ـــم فعلها،  جتـِن  جهدها،  وعظِّ
مودًة �شافيًة ، ومعاملة راقية.
القيم هى : ..............

اخل�شال،  جميل  منها  اغتنم 
تبغ  ول  اجلمال،  منها  واطلب 
الكمال، وكن طلق الوجه، عذب 
الل�شان، جميل الكالم، ول ت�شن 
ول  طيبة،  بكلمة  زوجتك  على 
تبخل عليها بابت�شامة م�رسقة .
القيم هى : ...............























وقد ن�سحـه اأخــــــوه بجــــــــــرَيا
بالتوبة والأوبة، ولكن:

























































































يِف. - الِقَرى : ما ُيقّدم اإىل ال�سَّ
تُه. - َكَلب ال�ستاِء : ِحدَّ

- َعاِدَية : �رشر.
- َزاّلت : هْفوات – �سْقطات.

ّكت �سمَعه  : عنَّفته ب�سوت حادٍّ اأو نحوه. - �سَ

- اأطناب اخليام : حبال ُت�َسدُّ بها، املفرد: ُطُنٌب.
وى : اجلوع.  - الطَّ

- َدَراأَ : دراأ ال�سىء درًءا: َدَفَعُه.
- َتَعاَمى : اأرى من نف�سه اأنه اأعمى العينني ، ولي�ش به عمى .

- َيْعُزُف : ين�رشف عنه.

َف - الِعْر�ش : ال�رشَّ ث .      خ ، ويتلوَّ - َيْدَن�ش : يتلطَّ
َعة . ة وال�سِ - اللُّوؤُْم : ا�سم جامع للخ�سال املذمومة ، الدناءة واخِل�سَّ

- الطارق : االآتى ليال . - يحمل على النف�ش : يجهدها، واملراد : يدفع عنها .   
ـُرنا : تعيبنا . - ُتعـيِّ - ال�سيم: الظلم واالإذالل .  

- كهول : جمع َكْهل ، وهو من تراوح عمره بني الثالثني واخلم�سني .
- اأخِمَدت  : اأطفئت . - فعول: كثري الفعل  .   - قوؤول : كثري القول .  

ل اأى م�سهور . جَّ ة ( وهى البيا�ش فى جبهة الفر�ش ، ويوم اأغر ُمَ - ُغَرٌر : جمع ) ُغرَّ
- ُحُجول : جمع ) ِحْجل ( وهى البيا�ش فى قوائم الفر�ش اأو فى بع�سها .

- الع�ش : املراد بيت اأبيها. - خلفت : تركت .  - ف�سل : زيادة اأدب ) ج ( ف�سول .  
- وكر: ع�ش الطائر ، )ج( اأوكار ، واملراد بيت الزوج . - درجت : ن�ساأت .   

- قرين : �ساحب ، وهو الزوج )ج( ُقَرَناء .
- ح�سمه : خدمه )ج ( اأح�سام . - االإرعاء: الرعاية   

-االكتئاب : الغم واحلزن . - َتِرح : اأ�سابه الهم واحلزن .  
خر لوقت احلاجة ) ج ( اأَْذَخار. - ُذخر : ُمدَّ لة ( .  ال : �سفات مفردها ) َخ�سْ - ِخ�سَ

- مالك االأمر : عماده ، وقوامه الذى ميلك به. - تنغي�ش : تكدير .   
- اأوغرت : مالأت قلبه غيًظا .

اِئىُّ الدر�ص الأول : َمكارُم الأَخالِق وَحامُت الطَّ

  الدر�ص الثانى : �َشباٌب َت�َشاَمى ِللُعال َوُكُهول.

ِة . َواِجيَّ الدر�ص الثالث : ِقيُم احلياِة الزَّ
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اِئىُّ َمكارُم اأَلخالِق وَحامُت الطَّ

َشباٌب َتَساَمى ِللُعال َوُكُهول .

ِة . َوِجيَّ ِقيُم احلياِة الزَّ

ٌة ِقَيٌم َعَرِبيَّ



• وِد والَكرِم.	 ُ َرُب ِبِه املَثُل ِفى الجْ ٍد ُي�صجْ ِل َنجْ ، َفاِر�ٌص َجَواٌد ِمنجْ اأَهجْ اِئىُّ �َصاِعٌر َجاِهِلىٌّ َحامِتٌ الطَّ
• اِئىُّ اُلود والكرم، والإح�صان، وال�صدق، والعفة، والّت�صامح، 	 لَّى ِبَها َحامِتٌ الطَّ لِق الَِّتى َتَ ِمنجْ َمَكارِم الأَخجْ

وال�صفح، واحِللجْم، والّتوا�صع، وغريها.

ا�شتمع اإىل الِفْقرة التالية من زميلك، ثم اأجب: 1
َحتَّى  ال�سائَل  َيْنَتظُر  ل  وَكان  �َساِئُلُه،  َنُع  ُيْ َوَل  َواِرُدُه،  َيْظَماأُ  َل  �َسَخاوؤُُه،  َيِغي�ُس  َوَل  َعَطاوؤُُه،  َيِفي�ُس  َبْحًرا  " َكاَن 

يُح الَباِرَدُة ِباأْطَناِب اخِلَياِم ... "  ُف الرِّ َتاِء، َوَتْع�سِ َياأِتَيه، فحني َي�ْستدُّ الَقْحط وَيِعزُّ الِقَرى ِفى َكَلب ال�سِّ

َتِ الإجابَة ال�صحيحَة مما بني القو�صني: ) اأ ( اخجْ
ة – مر�س – حيوان (                              - مرادف ) َكَلب ( هو        ) َجْدب- ِحدَّ

ب ( -  م�ساد ) َقحط (  هو      ) �سيل – ربح - غنى- ِخ�سْ
-  جمع  ) �ستاء ( هو      ) اأ�ستية – �ستَّى – �َستات – م�ساٍت(

اِئّى يفعل حني ي�صتد القحط وَيِعزُّ الِقرى فى َكلَب ال�صتاء ؟ )ب( ماذا كان َحِامٌت الطَّ
)ج(  ما الغر�ص الذى يرمى اإليه الكاتب من هذه الفقرة ؟

ًرا يفي�ُص عَطاوؤُُه ( ما المال فى هذا التعبري ؟ )د(  ) كان َبحجْ

ِد العالقَة بني كلِّ اثنني فى ال�شكل التاىل: حدِّ 2

لِّى اأفراد املجتمع بالقيم اخللقية وحتقيق الأمن باأنواعــــه املختلفة ؟ - فى راأيك .. ما العالقة بني  حَتَ

التَّ�سامح والعتدال

الكرم واجُلود

الِعّفة والحياء

القيم الأخالقية
الأمن الفكرى

الأمن الغذائى

األمن االجتماعى

الأمن

اِئىُّ َمكارُم اأَلخالِق وَحامُت الطَّ



ْمه م�شتعيًنا  ا�شتمع اإىل زميلك وهو يتحدث فى االإذاعة املدر�شية عن مكارم االأخالق، وقيِّ 3
بالبطاقة التالية:

املهارة

يخرج الأ�سوات من خمارجها الدقيقة.
ي�سبط اأواخر الكلمات  �سبًطا �سحيًحا.

ي�ستخدم اإ�سارات الراأ�س واليدين.
ُيْنتج فكًرا وثيقة ال�سلة مبو�سوع احلديث.

ي�ستخدم الوقفات فى حديثه ا�ستخداًما منا�سًبا ملقام احلديث.

م�صتوى الأداء
4 3 2 1

 

4 فروق لغوية:
ا�شتخدِم املعجَم الوجيَز؛ لتعرف معانى الكلمات التى حتتها خّط، وناق�شها مع ُزمالئك: 

) اأ ( �صكَّ  اأُُذَنه لفٌظ قبيح  .             ) ب ( �صكَّ حممٌد الباَب.

اقراإ الفقرة التالية، ثم �شارك زميلك واأجب : 5
وظروٍف  قاحلٍة،  راوّية  حجْ �صَ ِبيَئٍة  فى  ِبالُب�صطاِء  ِتُك  َيفجْ الفقُر  وكاد  الأمعاَء،  َينجْه�ُص  الوُع  " كان 

ائِل،  م لل�صائِل وغري ال�صَّ نى الإن�صانية، وقدَّ ر َحامِتٌ َمعجْ تمرٍة، فقدَّ ُمناخّية قا�صيٍة، وحروٍب وِنَزاعاٍت ُم�صجْ
ِوى ُغلََّتُه ..." القريب والبعيد، ما يحفُظ عليه َحَياَته، اأو َي�ُصُدّ َرَمَقُه، اأو َيرجْ

)اأ( اخِت الإجابَة ال�صحيحة مما بني القو�صني :
) منحدرة - َقْفٌر – رملية – ملوثة ( مرادف ) قاحلة ( هو    -
) ارتواء – في�سان - �سيل- تدفُّق ( م�ساد ) ُغلة (  هو     -

) َمَعاء – َمْعو – ِمعى – ِمَعِوّى ( مفرد  ) اأمعاء( هو     -
)ب( كيف ت�صّدى حامت  للجوع والفقر كمطلب اإن�صانّى فى جمتمعه ؟  

لِّى حامت ب�صفة الكرم  فى هذه البيئة  ؟   )ج( ما العوامل التى اأَدَّتجْ اإىل َتَ

اِئّى الدر�ص  الأول : َمَكاِرُم الأَْخاَلِق َوَحامِتُ الطَّ



اقراأ مواقف حامت الطائى  فيما يلى، ُثمَّ �شارك زمالءك، واكتب ال�شفة التى حتلى بها فى  6
كل بطاقة:

ن�صح َحامِتٌ ابنه قائُل: " اإذا راأيت ال�صر يتكك 
فاتركه " .

ال�صفة هى : ........................................

كان َحامِتٌ ل يرى نف�صه فوق النا�ص .

ال�صفة هى : ........................................

مه وعتابه على  َجَتُه بالإقلل من َلوجْ ن�صح َحامِتٌ َزوجْ
اإنفاقه املال فى اأبواب اخلري .

ال�صفة هى : ........................................

   كم من مرة �صكت �صمعه كلمة قبيحة من �صخ�ص 
ّماء . ، فاأعارها اأذًنا �صَ

ال�صفة هى : ........................................

ابحث فى االإنرتنت عن التحديات االأخالقّية فى ع�شر الَعْومَلة، ُثمَّ اكتب مقااًل ق�شرًيا حول  7
كيفية االرتقاء مبنظومة الِقَيم ومكارم االأخالق فى جمتمعنا؛ ملواجهة تلك التحديات.

ْوِء ِقَراءِتك ملو�شوع " حامت الطائى ومكارم االأخالق " توقع ت�شرف حامت فى  8 فى �شَ
املواقف االآتية : 

يار، واأتلف الثمار . - �َسْيٌل َجاِرٌف اأغرق الدِّ
- ُهُبوب رياح �سديدة َقَلَعِت اخِلَياَم و�سط الظالم .

الَوْحَدُة الأُوىَل: ِقَيٌم َعَربِيٌَّة 



اِئّى الدر�ص  الأول : َمَكاِرُم الأَْخاَلِق َوَحامِتُ الطَّ



الَوْحَدُة الأُوىَل: ِقَيٌم َعَربِيٌَّة 



اِئّى الدر�ص  الأول : َمَكاِرُم الأَْخاَلِق َوَحامِتُ الطَّ



فخر  مرافعة اأدبية

ز والأف�صلية يا�ص التميُّ ِمقجْ

ِحَكٌم

َفُكـلُّ ِرداٍء َيرَتديِه َجمــــيـُل ـُه    َن�ص ِمَن الُلوؤِم ِعر�صُ اإِذا املَرُء َل ََيدجْ   
َفلَيـ�َص اإِىل ُح�صـِن الَثناِء �َصبيُل َواإِن ُهَو َل َيحِمل َعلى الَنف�ِص �َصيَمها     

ِ ال�صواب مما بني القو�صني : )اأ (  تخريَّ
خ ( مرادف ) يْدَن�س (                       ) ُيْجَرح – ُيَهان – ُيَلطَّ  -
جمع   ) رداء (                        ) اأردية – اأردئاء – اأرداء (  -

-    م�ساد ) الثناء (                     ) القبح – الذم – البهتان (     
ُموِّ اخُلُلقّى للإن�صان. و�صح ذلك . ) ب ( ر�صم ال�صاعر �صبيَل ال�صُّ

) ج (ماذا اأفاد ا�صتخدام اأ�صلوبى ال�صرط فى البيتني ؟
) د ( و�صح �صورتني جماليتني فى البيت الأول ، مبيًنا �صر جمالهما .

شـباٌب َتسامى ِللُعال للسموأل



الدر�ص  الثانى : �ضـباٌب َت�ضامى لِلُعال لل�ضمواأل

َفُقلــــــــــُت َلهــــــــا اإِنَّ الـــِكراَم قــــَلــــيــــُل ــــُرنا اأَّنــــــــا َقــــليــــــــــــٌل َعــــديـــــُدنــــــا    ُتَعـــــــيِّ  

�َصــــباٌب َت�صــــامى ِللُعــــل َوُكـــهـــــــــــــوُل َوما َقـــلَّ َمن كاَنـــت َبقـــــايــــاُه ِمثلَــــــــــنــــا     

َعــــزيٌز َوجـاُر الأَكَثيَن َذليــــــــــــُل نا اأَّنــــــا قــــَلـــــيٌل َوجـــــــــاُرنـــــــا    َومـــا �َصــــــرَّ  

) اأ ( َهات مرادف ) َت�َساَمى ( وم�ساد ) تعريِّ ( ومفرد ) كهول ( . 
) ب ( كيف َت�َصاَمى ال�صباب كما تفهم من الأبيات ؟ وما علقة ذلك بالغر�ص من الن�ص ؟ 

) ج ( ما راأيك فى الأدلة التى �صاقها ال�صاعر للدفاع عن قومه ؟
ُهما اأبلغ فى اأداء املعنى ؟ وملاذا ؟ ) د ( ) �صما ( ) ت�صامى ( اأيُّ

جْ اأثرهما فى اأداء املعنى . ) هـ ( ا�صتخرج من الأبيات حم�صنني بديعيني ، وَبنيِّ
6 اقراإ الن�ص مرة اأخرى، ثم دلِّل على :

)  ( ) اأ ( توظيف ال�صاعر للحكمة فى خدمة غر�صه من الن�ص .             
)  ( ) ب ( ثقة ال�صاعر بنف�صه ، واعتزازه بها .    
)  ( ) ج ( قوة قبيلة ال�صاعر .     

َت�َساَمى

َت�َساَمى

تعري
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فروق لغوية : 7
َجِم: بالتعاون مع زميلك اقراإ اُلمَل ، ثم حدد معنى الكلمة التى تتها خط م�صتعيًنا باملُعجْ

)  ( ْيِمها .    1- الأبىُّ يحمل على النف�س �سَ
)  ( 2- اجلمل يحمل اأثقاًل .     
)  ( 3- اجلندى يحمل على العدو فى احلرب .   

ًنا ما يلى :  8 ابحث فى االإنرتنت واملو�شوعة ال�شعرية عن ق�شيدة ل�شاعر جاهلى ، وَناِق�ْص ُزَمالَءَك، ُمَبيِّ
 الفكرة الرئي�سة ) املعنى العام ( ............................................................................. 
البديع : ....................................................................................................... 
الأ�ساليب : ....................................................................................................
ال�سور : .......................................................................................................



الدر�ص  الثانى : �ضـباٌب َت�ضامى لِلُعال لل�ضمواأل

ِد اْلِقَيَم التى تعلمتها منها:  بعد  درا�شتك لق�شيدة ال�شمواأل ، حدِّ 14
.......................................................................................................

 .......................................................................................................

15 قال ال�شاعر : " �َشَباٌب َت�َشاَمى ِلْلُعاَل " 
اكتب بحًثا ق�صرًيا عن " طموحات ال�صباب ، وو�صائل تقيقها " مو�صًحا اأهمية مت�صك ال�صباب بالِقَيِم اخُلُلِقّية 

الرفيعة من اأجل تقيق اأهدافهم .
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النظافة  ح�صن املعا�صرة 

المال  القناعة 

الإيثار 

طاعة الزوج

القيم

قيم احلياة الزوجيةألمامة بنت احلارث

) ب ( تعك�ص الو�صية ملمح �صخ�صية اأم ت�صنع م�صتقبل ابنتها . و�صح ذلك .
) ج ( دلِّل بجمل وعبارات من الو�صية على ما يلى :

- طاعة الزوج مرهونة بطاعة الزوجة . - الزواج �سرورة اجتماعية .   
- �سرورة امل�ساركة الوجدانية للزوج .

) د (  ا�صت�صهد من الو�صية مبثالني لكل خا�صية من اخل�صائ�ص الأ�صلوبية فيما يلى  :
- ا�ستخدام ال�سجع . - تنوع الأ�ساليب بني اخلرب والإن�ساء .   

- ا�ستخدام ا�سم التف�سيل . - ا�ستخدام الطباق .    
تاأمل ثم قارن بني الو�شيتني ، وعلِّق باأ�شلوبك: 2

ملهبة
الكتئاب

ُذخر
خ�صال

ة ، اإنك فارقت اجلوَّ الذى منه خرجِت ، وَخلَّفِت  اأى ُبَنيَّ
الع�سَّ الذى فيه درجت ، اإىل وكٍر مل تعرفيه ، وقريٍن 
مل تاألفيه ، فاأ�سبح مبلكه عليك رقيًبا ومليًكا، فكونى 

له اأمة ، يكن لك عبًدا َو�ِسيًكا .   

اأمامة تن�صح ابنتها :
يا بنىَّ لي�ست �سريكُة حياِتَك اأََمًة ول جارية ، بل زوجًة 
رجاًل،  وت�سنع  اأجياًل،  تربى  �ساميًة،  ر�سالًة  توؤدى 
فوق  ْلها  حتمِّ ول  ر�سالتها،  اأداء  على  لها  معيًنا  فكن 

طاقتها .

اأب ين�صح ابنه :
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حتدث عن دور املراأة فى تنمية املجتمع ، واطلب من زميلك تقييم حديثك م�شتخدًما البطاقة 
التالية :

ِ ال�صواب مما بني القو�صني : )اأ(  تخريَّ
)حقًدا – كراهية – غيظــــــــًا – حزًنا (    "  مبعنى مالأت �سدره  - اأوغرت �سدره

"                                              )فــرًحا – �ســـاملًا – هــــادًئا - را�سًيا ( - م�ساد  " تِرًحا 

خري املرافقة املوافقة
........... الدنيا  متاع   ...........
................ الرب    .............
............... الكلم ................
................................. خري 
................................. خري 
................................. خري 

اأوغرت  اأمره  ، واإن ع�صيِت  تاأمنــى غدره  ُه ل  اأف�صيِت �ِصرَّ اإن  اأمًرا ؛ فاإنك  ، ول تع�صى له  �ِصى له �صًرا  ُتفجْ "ول 
�صدره ، ثم اتقى مع ذلك الفرح اإن كان َتِرحــًا ، والكتئاب عنده اإن كان فرًحا .... " .



الدر�ص  الثالث: قيم احلياة الزوجيةلأمامة بنت احلارث

 ) ب ( اعتمدت الأم على الإقناع العقلى فى تقدمي الن�صيحة لبنتها . و�صح ذلك .
 ) ج  ( ا�صتخرج :

حم�سنني بديعيني خمتلفى النوع ، مع بيان نوعهما ، و�سر جمالهما .  -
اأ�سلوبني اإن�سائيني خمتلفى النوع ، مع بيان الغر�س منهما .  -

اكتب حتلياًل للو�شية من حيث :  6
الِفَكر : ...................................................................................................
اخليال :..................................................................................................

املو�سيقى : ................................................................................................

7

-  اقتح اأكرب عدد من العناوين للدر�ص .
- اخت ما اأعجبك فى الو�صية ُمَعلًِّل .

اقرتح منهًجا للحياة الزواجية ال�شعيدة فى �شوء ما در�شت من و�شايا للرجل واملراأة م�شت�شهًدا 
باآيات قراآنية كرمية، واأحاديث نبوية �شريفة .



اكتب برقية تهنئة بالزفاف الأحد اأقاربك اأو جريانك مراعًيا �شكلها، واأ�ش�شها 
الفنية
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م لل�شائل وغري ال�شائل، القريب والبعيد، ما يحفظ عليه  ر حامت معنى االإن�شانية، وقدَّ 1 " .... فقدَّ
حياته، اأو َي�ُشدُّ َرَمَقه، اأو يروى ُغلََّته، وقد هجرته زوجته َماِوّية، واأكرثت زوجته نوار من َلْوِمه، واأطالت 

فى َعْذله... ".
ا بني القو�صني: َتِ الإجابة ال�صحيحة مِمَّ ) اأ ( اخجْ

) نقد – م�سارحة – معاتبة (       - مرادف  ) َعْذل ( 
) اأحبت – و�سلت – اأطاعت ( - م�ساد )هجرت ( 

) ُغَلل – اأغالل – غالئل ( -  جمع ) ُغلَّة (  
)ب( كيف قدر حامت معنى الإن�صانية ؟ وعلم يدل ذلك من ملمح �صخ�صيته ؟

اأ�صرة حامت. و�صح ذلك مبيًنا وجهة نظرك موؤيًدا  داخل  النظر  واختلفت وجهات  الطباع،  تباينت  )ج( 
ومعلًل.

َفُكــــــــــــلُّ ِرداٍء َيرَتديـــــِه َجمــــيــــُل ــــــــــُه   اإِذا املَرُء َل ََيْدَن�ص ِمَن الُلوؤِم ِعر�شُ  2
َفَليـــــــ�َص اإِىل ُح�شـــــــــــِن الَثناِء �َشبيُل يَمهـــــا   َواإِن ُهَو َل َيحِمل َعلى الَنف�ِص �شَ  

 ) اأ ( اخت الإجابة ال�صحيحة مما بني القو�صني :
ـــــــــخ (  ق– ُيَلطَّ ــــــــــــــزَّ ) ُيــــــــــــــَذم – ُيَ - مرادف ) َيْدَن�س ( 

ع ( ) الإح�سان – ال�سخاء – الرتفُّ - م�ساد  ) اللوؤم ( 
)  �ســـــــــــــوابل -  �ُسُبــــــــــــل  - �ِسَبال ( - جمع   ) �سبيل ( 

 )ب( ملاذا ل يبداأ ال�صاعر مبقدمة طللية غزلية مثل ق�صائد ال�صعر فى ع�صره ؟
ٍن وجمال. و�صح ذلك .  )ج ( للحكمِة غر�ٌص، وللمرِء خ�صال تبدو ِرَداَء ُح�صجْ

 ) د( ا�صتخرج من البيتني: 
- اأ�سلوب �سرط مع بيان الغر�س منه.

- ا�ستعارة ت�سريحّية، مع بيان �سر جمالها .



َرة التالية من و�صية اأمامة ، ثم اأجب عن الأ�صئلة التى تليها  : 3 اقراإ الِفقجْ
   " والكحُل اأح�صُن احل�صِن واملاُء اأطيُب الطيِب املفقود ، والتعهد لوقت طعامه ، والهدوء عند منامه ، فاإن َحَرارة الوع 

َملجْهبة ، وتنغي�َص النوِم مغ�صبة ، والحتفاظ ببيته وماله ، والإرعاء على نف�صه وح�صمه وعياله ... " .
َتِ الإجابة ال�صحيحة مما بني القو�صني :  )  اأ ( اخجْ

) تكـــــــــديـــر- منـــــع- اإقــــــالل ( - مرادف "تنغي�س"  
)الإ�ساءة - الإهمال – الق�سوة (  - م�ساد " الإرعاء "  

)  ُطَوٌب -  اأطاِيُب  - اأَْطَياٌب( - جمع   " ِطيب  "  
َرة ال�صابقة اإىل اأدوار منزلية ، ومهام تربوية للزوجة . و�صح ذلك . ) ب ( ت�صري الِفقجْ

َرة ال�صابقة مو�صيقى جميلة . اذكر مثالني . ) ج (  فى الِفقجْ
) د ( ا�صتخرج �صورة بلغية مبيًنا نوعها ، و�صر جمالها .
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)اأ( اْخرَتِ االإجابة ال�شحيحة مما بني القو�شني :
ر منه - ين�سرف عنه( )ينفر منه – ُيحذِّ - معنى ) َيُعُزُف عن ال�سر (  

) �سعيف – و�ســــيع – مت�ســـلـــق ( - م�ساد ) مرموق(  
) اأَ�َســــاِود – �ُســــــــــْود – �َســـــادة ( د (    - جمع  ) �ســــيِّ

)ب( ا�شتنتج من الِفْقَرة ال�شابقة ثالث �شفات حتلَّى بها حامت الطائى .
)ج( يقول ال�شاعر : )َمْن �شاَل النا�َص َي�ْشلْم من غواِئلهم ( ما عالقة هذه املقولة ب�شخ�شية 

حامت الطائى ؟ دلِّل على ما تقول .

)اأ( اْخرَتِ االإجابة ال�شحيحة مما بني القو�شني :
) بالعهد – بالهتمام – بالو�سية (  - ) التعهد ( تعنى اللتزام بــــــ   
) الإهمال – التجاوز – الن�ســـيان ( - ) التفقد  ( م�سادها  

 

3 - من مو�شوع  " حامت الطائى ومكارم االأخالق " 

ُكَك  َيرْتُ رَّ  ال�شَّ راأيت  اإذا  قائاًل:  ا  َعِديًّ ابنه  ين�شح  وكان  ال�شر؛  عن  ويعزف  العنف،  يكره  "كان 
فاْتُرْكُه، وهو �شيد فى قومه ، مرموق املكانة، ولكنه متوا�شع ال يتيه، وال يرى نف�شه فوق النا�ص  " 

ال�شمع  بح�شن  واملعا�شرة  بالقناعة،  له  ال�شحبة  ْوِذكًرا،  ُذْخًرا،  لك  تكن  خ�شال  عدة  عنى  احملى  ُبَنيَّة،  اأَْى   "
والطاعة، والتعهد ملوقع عينيه، والتفقد ملوقع اأنفه،  فال تقع عينه منك على قبيح، وال َي�ُشمُّ ِمْنِك اإال اأطيب ريح " .



"            )  روائح -  رياحني  - اأَرياح (  - جمع   " ريح  
ة ( ؟ )ب( ما الغر�ص من النداء ، والت�شغري فى قول اأمامة ) اأْى ُبَنَيّ

)ج(  اإىل اأى مدى ميكن اأن ت�شتفيد الفتاة الع�شرية من هذه الو�شية فى حياتها امل�شتقبلية؟
) د ( )عدة خ�شال تكن لك ُذْخًرا ( ما اجلمال فى هذا التعبري ؟ 





- من مو�شوع )قيم اإجتماعية



علل: تنوع الر�سائل وات�ساعها فى الع�سر الأموى.



1- من ن�ص "�صباب ت�صامئ للعل" 
َقـــــوؤُوٌل مِلــــا قـــــــاَل الِكـــــراُم َفُعــــــــوُل اإِذا �َصـــــــيٌِّد مــــِنــــّا َخـــــــل قـــــــاَم �صـــــَيٌِّد           
ــــــنا فــــى الــناِزلـــــنَي َنـــزيــــــُل َول َذمَّ َوما اأُخـــــِمـــــــَدت ناٌر َلنا دوَن طــــــــــــاِرٍق         

َ القو�صني : َتِ الإجابة ال�صحيحة مما َبنيجْ  ) اأ ( اخجْ
) مقيــــــــم – كريـــــم – �ســـــيف  ( - مرادف ) نزيل (  

ت – َلَفَحت ( ) اأُ�سِعَلت – اْحَمرَّ - م�ساد ) اأُْخِمدت ( 
اق ( ) ُطُروق  - اأَْطراق    - ُطرَّ - جمع  ) طارق (  

َرًة للبيتني .  )ب( �صع ِفكجْ
 )ج ( علم يدل ا�صتخدام ال�صاعر ل�صمري املتكلمني فى مرافعته الأدبية فى البيتني ؟

 ) د ( ا�صتخرج من البيتني : 
- كنايتني ، مع بيان �سر جمالهما .

- �سيغتى مبالغة ، مع بيان الغر�س من اجلمع بينهما .





1- من مو�شوع "حامت الطائى ومكارم االأخالق" 
) و�ســــيع   ) �َســـــــادة ( على الرتتيب . )اأ( ) ين�سرف عنه( 

)ب( ال�سفات الثالث التى حتلَّى بها حامت الطائى هى : امل�ساملة - الرفعة – التوا�سع .
)ج( عالقة املقولة ب�سخ�سية حامت هو اأن املقولة حتث على امل�ساملة ، وهى من �سفات حامت الطائى ، والدليل 

على ذلك ما يلى :  
- كراهية حامت للعنف ، وعزوفه عن ال�سر .

- ن�سيحة حامت لبنه عدىٍّ  : " اإذا راأيت ال�سر يرتكك فاتركه " .
- �سيغتى مبالغة ، مع بيان الغر�س من اجلمع بينهما .



1- من ن�ص "�شباب ت�شامئ للعال"
)اأ( ) الهتمام – الإهمال – اأرياح (  على الرتتيب .

)ب(  الغر�س من النداء : التنبيه والهتمام مب�سمون اخلطاب .
          والغر�س من الت�سغري التدليل واإظهار احلب والعطف واحلنان .

)ج( يكن اأن ت�ستفيد الفتاة الع�سرية من هذه الو�سية بدرجة كبرية اإذا و�سعت حلياتها الزوجية امل�ستقبلية منهًجا يقوم 
على ح�سن املعا�سرة  بالقناعة، وال�سمع والطاعة، والنظافة، واملحافظة على موعد طعام الزوج، والهدوء عند منامه، 
واملحافظة على بيته وماله ، وحفظ  اأ�سراره ، وم�ساركته وجدانًيا فى فرحه اأو حزنه، واإكرامه وتقديره، واإيثار رغباته، 
قدر  املهام  بهذه  والقيام   ، ال�سفات  بهذه  والتحلى   ، املنهج  هذا  تنفيذ  على  وعزية  اإ�سرار  لديها  يكون  اأن  وب�سرط 

ا�ستطاعتها ؛ كى تتبواأ مكانة طيبة فى قلب زوجها م�ستقباًل.  
ِخُر . )د(  )خ�سال تكن لك ُذْخًرا ( ت�سبيه جميل  للخ�سال فى حالة التم�سك بها ، واحلفاظ عليها باملال الذى َيدَّ





الدر�ص االأول:
ج5 : حقيقة - راأى - ادعاء

الدر�ص الثانى :
ج6 )ب( يعك�س البيت الأخريٍ مالمح �سخ�سية 
ال�ساعر كال�سموخ والثقة بالنف�س، والتحدى 
للفتاة التى رف�سته ل�سعف قبيلته، وقلة عددها، 
كما يعك�س موقفه الغا�سب من املراأة الذى 
جلهل؛ لأنها ل تعرف 

و�سل اإىل حد اتهامها با
حلافل بالنت�سارات، 

قوة قومة، وتاريخ فبيلته ا
وقد جاء هذا التهام ب�سورة �سمنية تفهم من 

البيت.
الدر�ص الثالث:

ج7)اأ( ع�س الطائر واملراد بيت الزوج - حرة - 
رقباء )مرتوك للطالب اإدخالها ف[ جمل من 

اإن�سائه(
)ب( ت�سري الو�سية اإىل تغري يطراأ عل[ حياة 
الفتاة بعد الزواج حيث ت�ستقبل حياة جديدة، 
جديًدا تنتقل فيه من بيت اأبيها، 

ومناًخا 
وح�سن والديها الدافئ اإىل بيت ل تعرفه، 

وزوج مل تاألف طباعه.
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